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Reunião online da Comissão do Curso de Ciências Exatas - Licenciatura

ATA 11/2020

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, foi realizada uma reunião online, via Google meet com os membros da
Comissão do Curso de Ciências Exatas – Licenciatura, da Unipampa, Campus Caçapava do Sul, a saber:  André Luís Silva da Silva, André
Mar�ns Alvarenga, Ângela Maria Hartmann, Caroline Wagner, Daniela de Rosso Tolfo, Jaqueline Pinto Vargas, Mara Elisangela Jappe Goi,
Márcio André Rodrigues Mar�ns, Maria Arlita da Silveira Soares,  Maria Lucia Pozza� Flôres, Paulo Henrique dos Santos Sartori, Ra�ael
Brum Werlang, Ricardo Machado Ellensohn, Sandra Hunsche, Thiago Lugokenski, Vitalino Cesca Filho e  Zilda Bara�o Vendrame. A profa.
Elenize está em Licença Maternidade e as professoras Anelise Marlene Schmidt, Cassia Michele Virginio da Silva e Deise Lisiane Soares
Luiz jus�ficaram sua ausência. Esta reunião teve a seguinte pauta: 1-discu�r as componentes de extensão na leitura do PPC 2019. A
coordenadora expôs que colocou a componente Universidade-Comunidade: extensão 1 na planilha de ofertas de componentes da área
de ensino em 2019/2 e em 2020/1 colocou a componente Universidade-Comunidade: extensão 2 também na área de ensino, por
entender que no PPC/2019 essas componentes são dessa área. Em 2020/2 colocou as componentes Universidade-Comunidade:
extensão 1 e 3 na planilha de oferta de componentes da área de ensino, pela mesma razão. Contudo, foi ques�onada pelo Coordenador
Acadêmico, pois na leitura dele essas componentes deveriam estar na área de Extensão. Para esclarecer essa dúvida, a questão foi
pauta desta reunião. O Coordenador Acadêmico argumentou que, para atender a nova resolução sobre a curricularização da extensão,
essas componentes não são exclusivas de uma área. No seu ponto de vista, se deveria realizar um levantamento de quais professores
têm projetos de extensão e vincular essas componentes com os coordenadores desses projetos. A profa. Ângela colocou que essas
componentes foram propostas para todas as áreas, quando da elaboração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de 2019, mas somente
a área de ensino criou componentes que contemplam a extensão e que essas componentes alinham a formação inicial com a
con�nuada, prevendo ainda, ensinar como se faz a extensão dentro de uma universidade. O prof. Márcio registrou que a pauta é
oportuna, devido à nova resolução proposta pela Prograd e a qual uma nova versão do PPC precisará ser ajustado. O professor fez a
proposição que cada área faça uma avaliação nas suas componentes e estude a possibilidade de trabalhar com a extensão, assim como
a área de ensino fez, quando as seis componentes Universidade-Comunidade foram incluídas no PPC de 2019. Ainda, o professor
mostrou a planilha que envolve a distribuição de encargos docentes, na qual estão as cargas horárias de cada área, comprovando que a
área de ensino reduziu a carga horária em suas componentes para encaixar a componente de Universidade-Comunidade: extensão 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Colocou que é importante que se faça os ajustes no novo PPC, mas sem ampliar ou reduzir carga horária de cada área.  O
Prof. André Luis colocou que tendo em vista a Resolução N° 02/2019, o NDE já está fazendo um estudo das diretrizes propostas pela
Prograd, incluindo a da curricularização da extensão, mas ainda não tem claro o entendimento da carga horária a ser atribuída à
extensão. Assim, no atual PPC (2019), as  componentes Universidade-Comunidade são componentes vinculadas à área de ensino. O
prof. Ricardo colocou que essas componentes Universidade-Comunidade não estão alinhadas com a nova resolução de curricularização
da extensão, e é importante que haja uma reflexão e discussão para a construção do novo PPC do curso.  O Prof. Paulo fez um
depoimento de trabalho na componente Universidade-Comunidade: extensão 2. A ementa deixa claro que ela pode ser voltada não só a
projetos de extensão, mas dá uma abertura para projeto de extensão, de ensino de pesquisa. O professor, quando ministrou a
componente, solicitou ao coordenador de extensão a relação de projetos vigentes no campus para que os alunos da componente se
par�cipassem desses projetos. A profa. Caroline colocou que o NDE está revendo a curriculação e alinhando o PPC com a resolução
2/2019. O Prof. Márcio colocou que os colegas estão conscientes da importância de repensar a curricularização da extensão para o
próximo PPC, explicitando em quais componentes se incluirá o caráter de extensão, mas que no atual PPC essas componentes estão na
área de ensino. Lembrando que as componentes Universidade-Comunidade: extensão 1 e 3 não estavam incluídas na relação recebida
pela área de ensino, a profa. Ângela esclareceu que os docentes não haviam preenchido a planilha de ofertas de componentes porque
estavam aguardando a discussão pela Comissão de Curso. A professora acrescentou que a planilha seria preenchida após a reunião, uma
vez que ficou esclarecido que, enquanto não houver alteração no PPC, essas componentes serão atendidas por docentes da área de
ensino. 2-Minuta de alteração da Res. 79/2014 que trata dos Encargos Docentes.  Foi realizada uma leitura e dadas sugestões somente
das observações que os colegas colocaram no texto: DA TERMINOLOGIA E DA CONCEITUAÇÃO Art 1, inciso I: o Coordenador acadêmico
verifique e aprove a Agenda Acadêmica sobrecarrega o professor que está nesse cargo. Além da sobrecarga, também passa a ser um
sistema de controle. No inciso V – A�vidades esporádicas. Essas a�vidades são permi�das pela Lei 12.772/2012 aos servidores da
Carreira do Magistério Federal.  No inciso VIII - dedicação exclusiva (DE): consiste na obrigação de prestar quarenta horas semanais de
trabalho e no impedimento do exercício de outra a�vidade remunerada, pública ou privada, exceto as previstas em lei. O prof. Ricardo
coloca que o texto da Lei trata dedicação exclusiva como o impedimento de "exercer cumula�vamente outro cargo, função ou a�vidade
par�cular de caráter emprega�cio profissional ou pública de qualquer natureza". Cabe, no entanto, as a�vidades esporádicas.  A
redação do texto pode ser melhorada, por exemplo: os incisos XIV e XV terminam com a mesma colocação: Todas as a�vidades
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mencionadas anteriormente deverão ser computadas em múl�plos de hora-a�vidade.  DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES Art.
3º O regime de trabalho dos professores. Inciso I e II, texto repe��vo e ainda, se formos fazer uma contagem rígida de todos os
projetos, aulas, orientações etc., vários professores irão ultrapassar as 40h. Como que se faz neste caso? O professor terá que
abandonar os seus projetos? É possível con�nuar os projetos, porém sem a atribuição dos encargos? O registro de um novo projeto
pode ser rejeitado devido à carga horária? A resolução pode contemplar estes casos. Art. 7º No regime de dedicação exclusiva. Inciso
VIII: retribuição pecuniária, na forma de pró-labore ou cachê pago diretamente ao docente por ente dis�nto da UNIPAMPA, pela
par�cipação esporádica em palestras, conferências, a�vidades técnicas, ar�s�cas e culturais, relacionadas à área de atuação do
docente, mediante autorização prévia do respec�vo Conselho de Campus.  Aqui não seria aquele caso em que o professor
simplesmente informa ao conselho, como tem sido feito até agora? O prof. Ricardo pondera que: A simples comunicação se dava em
razão de que a Unipampa não �nha previsto em seus ordenamentos a necessidade de autorização. Contudo, como é um direito
garan�do pela Lei 12.772/2012, não havendo prejuízos às a�vidades no campus, não há base legal para negar. A Lei não exige anuência
da ins�tuição. Inciso XI, letra c) considera-se esporádica, a par�cipação remunerada nas a�vidades descritas no inciso VIII, que devem
ser autorizadas e controladas pelo respec�vo Conselho de Campus, que, no total, não excedam 30 (trinta) horas anuais. Letra f) as
a�vidades de que tratam os incisos X e XI devem ser autorizadas e controladas pelo Conselho de Campus e não excederão, computadas
isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais.  Prof. Ricardo coloca que o
texto da lei 12.772/2012 não exige autorização para a realização de tais a�vidades. Entendo que dar ciência seria o mais adequado. Da
a�vidade Acadêmica: Art 8 Parágrafo único. As a�vidades acadêmicas deverão ser registradas pelo professor em sistema oficial da
UNIPAMPA, no plano de ensino e na agenda docente, devidamente referendadas pela chefia imediata e com acesso público. Prof
Ricardo coloca que mais uma vez sobrecarrega o Coordenador Acadêmico.  Art 9 § 2º Demais a�vidades de ensino: letra b) adaptação
de material didá�co, desenvolvimento de avaliações adaptadas e outros recursos para acadêmicos com deficiência.  Como serão
computadas essas cargas horárias, igual para as componentes regulares? Acho que a adaptação do material para alunos com deficiência
exige muito mais tempo do que para os demais alunos.  Art. 11 A atribuição do encargo docente em a�vidades de ensino-aula tem a
seguinte ordem de prioridade:  Esclarecer essa prioridade. E como ficam as componentes opta�vas? Acho que todos os cursos possuem
a figura do coordenador de TCC. A par�r de agora as horas de orientação vão ficar separadas das horas do componente de TCC? Se for
assim, eu acho que vai resolver um problema, já que não será mais necessário abrir várias turmas de TCC para poder distribuir os
créditos. Mas como fica a situação do coordenador de TCC? Ele fica como o único professor dos componentes de TCC?  A profa. Ângela,
juntamente com os professores da área de ensino, fazem a seguinte consulta: Qual é o entendimento do Setor de Estágios em relação à
previsão na minuta de resolução que "Estabelece as diretrizes e a regulamentação das a�vidades próprias dos professores da carreira do
magistério superior da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)" de que as a�vidades relacionadas à orientação e
acompanhamento, por docentes, dos estágios supervisionados, nos cursos de Licenciatura, não sejam contabilizados como ensino-
aula? Atualmente, as 400 horas de estágio supervisionado são previstas nos PPC do Ciências Exatas como componentes curriculares e os
docentes que as assumem têm computado determinado número de créditos/horas de acordo com o previsto nelas. A minuta de
resolução, contudo, prevê que essas horas não sejam mais computadas como ensino-aula, mas como demais a�vidades de
ensino (Ar�go 9º). A minuta, prevê ainda que: Art. 12 A carga horária em orientação de estágio obrigatório, TCC e monografia está
limitada a 10 horas a�vidades semanais por docente, sendo que poderão ser computadas até 2 horas a�vidade por semana por
discente orientado. Assim sendo, cada docente poderá ter, no máximo, 5 a 10 alunos de estágio como orientandos e não terá mais
espaço para orientar discentes em TCC. Atualmente, um docente atende de 15 a 20 estagiários nas turmas dos estágios Iniciais do Curso
de Ciências Exatas e orienta mais dois ou três alunos de TCC.  De acordo com o "Art. 10 Os limites de carga horária em a�vidade ensino-
aula não poderão ser inferior à média semanal de 8 (oito) horas-a�vidades, em qualquer regime (...)". A dúvida é se pode-se pleitear
que as horas de estágio supervisionado nas Licenciaturas sejam contempladas como a�vidade ensino-aula, uma vez que o ingresso de
um estagiário em uma escola demanda uma preparação e um acompanhamento que é computado - atualmente - nessas 8 (oito) horas-
a�vidades ou se essa é uma questão embasada em alguma legislação que exclui os estágios de encargos ensino-aula. Não havendo mais
assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião, e eu, Maria Lucia Pozza� Flôres, coordenadora do curso, lavrei a presente ata, que
depois de lida e aprovada segue assinada por mim e pelos membros da Comissão do Curso de Ciências Exatas – Licenciatura.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUCIA POZZATTI FLORES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/11/2020,
às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANGELA MARIA HARTMANN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/11/2020, às
13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ARLITA DA SILVEIRA SOARES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
24/11/2020, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE PINTO VARGAS, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/11/2020, às
14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MACHADO ELLENSOHN, Coordenador(a) Acadêmico(a), em 24/11/2020, às
15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SARTORI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
24/11/2020, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE MARTINS ALVARENGA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/11/2020, às
17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARA ELISANGELA JAPPE GOI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/11/2020, às
17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VITALINO CESCA FILHO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/11/2020, às 18:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HUNSCHE, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/11/2020, às 08:33,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ZILDA BARATTO VENDRAME, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/12/2020, às
15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0409452 e o código CRC C1881C01.
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